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     Nieuwsbrief 23 

 

 

September - december 2011  

Welkom bij onze 23
ste

 editie. 

Belgisaan en de bevolking van Noordoost Thailand zijn u dankbaar voor uw steun. 

 

Chicken Project van de school Nonthongnonwai : 

Dit project werd gefinancierd door Mevr. Els Schittecatte (die tevens de nieuwe Thaise Belgisaan Center in Banphu 

bekostigt), waarvoor dank. Er wordt in die school een kippenhok en een varkensstal gebouwd, alsook een moestuin 

aangelegd. De scholieren zorgen er zelf voor onder begeleiding, zo ook leren ze het. Dit betekent eigen producten 

voor de maaltijden voor 195 scholieren van het lager onderwijs. 

    
 

Belgisaan Center in Banphu 

Op 10 september werd ons nieuwe Belgisaan Center in Banphu officieel geopend. Het is een ontmoetingscentrum 

voor de jongeren waar zij op een gezonde manier zich kunnen ontspannen, zoals sportactiviteiten, bibliotheek, 

uitstappen, …Voor de allerkleinsten is er een speelhoek. Niet alleen jongeren, maar iedereen is er welkom : Belgisaan 

Center is het contactpunt van onze projecten voor de streek. Daar wordt er ook regelmatig vergadering gehouden.  
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Belgisaan uitgenodigd in de jeugdgevangenis van Udon Thani 

Op 12 september werden wij ontvangen in de jeugdgevangenis van Udon Thani, diende voor 5 provincies, door de 

directie en het personeel, waar tevens de jeugdrechter ons opwachtte. Na een bezoek van de instelling, hebben wij een 

toespraak gehouden voor de gedetineerden. Wij hadden ook een privégesprek met enkele onder hen. Er werd 

gevraagd aan Belgisaan om die jongeren te helpen op een betere pad te leiden : de jeugdrechter tezamen met de 

directie heeft ons voorgesteld om te beginnen met 2 jongeren onder onze vleugels te nemen : die gingen binnenkort 

veroordeeld worden, maar zullen vrijgesproken worden en wachten dat wij ze komen halen in november. Zij zullen 

een opleiding volgen onder toezicht.  

      

      
Belgisaan op wereldmarkten in de zomer 2011 : 

   
Feest in ’t Park, Brugge   Wereldmarkt Middelkerke         Dunia Oostduinkerke 

Belgisaan Weekend :   28, 29 & 30 oktober 2011: parochiezaal Wilskerke (Middelkerke). 

Vrijdagavond, zaterdagmiddag & avond : uitgebreid Thai buffet. 25 € (kinderen 13 €). Reserveren voor 24 oktober. 

Zaterdag (14u tot 18u) & zondag (10u tot 13u) : Thaise markt + infostand Belgisaan. 

Allerlei : 

 In augustus stonden wij met een stand in de cenakelkerk van Westende-bad, 

waardoor 2 Thaise scholieren geholpen werden voor dit schooljaar. 

 Voorzitter van IKWV Johnny Devey 

overhandigde ons de kleren van de 

strandredders om daar uit te delen aan 

de  arme bevolking. 

 De 4° editie van onze Thaise nieuwsbrief 

had veel succes bij de plaatselijke bevolking. 

 In september organiseerde wij in Thailand 

een uitstap met een 50-tal jongeren. 

 Onze nieuwsbrieven zijn momenteel in 

zwart-wit : de kleurenversie kunt u bekijken op www.belgisaan.be   


